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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 

 السَّالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبي ِّنا حممَّد وعلى آله وصحبه 
 وسلَّم تسليًما كثريًا إىل يوم الد ِّين.

 :أمَّا بعد

عهد علوم "، ضمن دروس م اآلجرُّوميةفهذا هو اجمللس التَّاسع من جمالس التَّعليق والشَّرح على منت " 
 التأصيل التَّابع لشبكة إمام دار اهلجرة العلميَّة، وهو الكتاب الثَّامن املقرَّر من دروس هذا املعهد. 

وإن كنَّا - ، ولكنَّنا سنأخذ ما بدأناهاِعل () بَاُب الفَ : -رمحه هللا-وانتهى بنا الكالم إىل قول املصن ِّف 
فىإِّذىا ف ىرىْغتى  ﴿:من الكالم على إِّعراب سورة الشَّرح، وصلنا إىلى قوله -قد أخللنا هبذا يف بعض الدُّروس

 :1﴾ فىانصىبْ 

 ": حرف عطف، مبين، ال حملَّ له من اإلِّعراب. "الفاء

 وهو متضم ِّن ملعىن الشَّرط. ،مبين على السُّكون ،"إذىا": ظرف زماين مستقبلي

ضمري الرَّفع ب أو على السُّكون الت ِّصاله ،فعل ماض إمَّا مبين على فتح مقدَّر على ما تقدَّم معنا ":"ف ىرىغْ 
 املتحر ِّك. 

 "التَّاء": ضمري متَّصل مبين على الفتح يف حمل ِّ رفٍع فاعل. -ف ىرىْغتى -
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 لشَّرط، وهذا كلُّه ستستفيده إن شاء هللا فيما بعد.: هي الرَّابطة جلواب ا-فىاْنصىبْ –و"الفىاء" 

": فعل أمر مبين على السُّكون. والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، وهذا مطرد يف باب فعل "اْنصبْ و
 األمر كما سيأيت معنا.

 

َلُه ِفْعُلهُ ام اْلَمْرُفوُع اْلَفاِعُل: ُهَو االسْ ) بَاُب اْلَفاِعل: : -رمحه هللا تعاىل  –قال ابن آجرُّوم   ،ْلَمْذُكوُر قَ ب ْ
ْيَداِن، َويَ ُقوُم ، َوقَاَم الَّ  قَاَم زَْيٌد، َويَ ُقوُم زَْيدٌ  :اِهُر ََنْو قَ ْوِلكَ فَالظ   ؛ظَاِهٍر، َوُمْضَمرٍ  :َوُهَو َعَلى ِقْسَمْيِ 

َر ََنْو قَ ْوِلكَ َواْلُمضْ  ؛َأُخوكَ  ْيُدوَن، َوقَاَم َأُخوَك، َويَ ُقومُ ُدوَن، َويَ ُقوُم الَّ  يْ َداِن، َوقَاَم الَّ  يْ الَّ   ََ  :َمُر ِاْْ ََا َع
َوَضَرَب، َوَضَرَبْت، َوَضَربَا،  ،َضَرْبُت، َوَضَربْ ََا، َوَضَرْبَت، َوَضَرْبِت، َوَضَربْ ُتَما، َوَضَربْ ُتْم، َوَضَربْ ُت  

 (. نَ بْ رَ َوَضَربُوا، وضَ 

 

الفاعل هو أوَّل أبواب مرفوعات األمساء كما يف باب الفاعل، وباب  -رمحه هللا تعاىل-هذا ما ذكره 
 تقدَّم معنا توطئة ذلك يف الدَّرس املتقد ِّم.

 عرَّف لنا هنا الفاعل من أجل أن نتصوَّره، فقال: -رمحه هللا تعاىل-وابن آجرُّوم  

  :فقوله -شوحوبعضهم يعترب أنَّ هذه الضَّمائر الَّيت يُؤتى هبا يف هذا الباب -االْسُم (  ُهوَ ) اْلَفاِعُل 
م يقولون إالَّ إذا ُقصد لفظه،  االْسُم () خرج به الفعل واحلرف وهذا هو األصل؛ ويف املطوَّالت جتد أَّنَّ

 إذن فال يكون الفاعل إالَّ امسًا. 

 يعين أنَّه ال يكون جمرورًا وال منصوبًا، وقولنا هنا ال يكون جمرورًا يعين أصالة؛ وإالَّ  ) اْلَمْرُفوع (:وقوله هنا
 .2 ﴾ اكىفىٰى بِّاَّللَِّّ شىهِّيدً   ﴿:-تعاىل-فإنَّه قد يوجد يف باب حرف اجلر الزَّائد، كما يف قوله 
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َلُه ( :وقوله هنا  َلُه  )يعين أنَّ هذا الفاعل يتأخَّر عن فعله وهذا هو األصل.  ) اْلَمْذُكور قَ ب ْ اْلَمْذُكور قَ ب ْ
َلُه (:والضَّمري يف قوله ،ِفْعُلُه ( " فإنَّ هذا مَّد قامحمراجٌع إىل الفاعل؛ فإذا تقدَّم االسم كما تقول: " ) قَ ب ْ

ليس من هذا الباب عند البصريني واحملق ِّقني من النَّحويني، بل هو هنا مبتدأ، والفاعل ضمري مسترت 
م يقولون: "حممَّد قام هوتقديره "هو"، "  و "األلف".ه" فهنا الفاعل احملمَّدان قاما"، والدَّليل على هذا أَّنَّ

 وعلى كل حال هذا مقتضى التنبيه؛ وإال فإننا ال نريد أن نتفرع يف مثل هذه األبواب املفصلة.

رمحه هللا -يف متعلق باب الفاعل، من جهة التعريف، وابن آجروم      -رمحه هللا تعاىل–فهذا ما ذكره 
 أكثر لنا هنا من األمثلة، من أجل أن نستوعب. -تعاىل

 ُهَو َعَلى)وَ وذكر لنا يف هذا املوضع أن الفاعل إما أن يكون ظاهرًا، وإما أن يكون مضمرًا، فقال:  
 وهو: الفاعل. ،ِقْسَمي(

، على القطع واالستئناف، على أنه خرب ملبتدأ حمذوف )ظَاِهٌر َوُمْضَمٌر(ويصح لك الرفع:  ،)ظَاِهٍر( 
 ،ظىاهٌِّر وىُمْضمىٌر""هو 

-وله إذا كان الفاعل مفرًدا مذكرًا، كما يف ق هذا(: قَاَم زَْيدٌ  :و قَ ْوِلكَ َنَْ ) -بدأ بالظاهر- (ظَاِهرُ فَال) 
مع فعٍل  مذكرًا علإذا كان الفا، 4﴾ ُقْل جىاءى احلْىقُّ  ﴿: -تعاىل-كما يف قوله   ، 3﴾ وىقىالى اللَّ هُ  ﴿: -تعاىل
 .ماضٍ 

 .مع الفعل املضارع مذكرًا علالفاإذا كان ( زَْيدٌ  يَ ُقومُ وَ ): -رمحه هللا -قال

نِّ الى قى  ﴿: -تعاىل-هذا املثىن مع الفعل املاضي، وكما يف قوله  (ْيَدانِ َوقَاَم الَّ  ) وكذلك قال:   . 5﴾رىُجالى
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والبد وأنت تستمع إىل هذا الكالم أن تربط بني دروس النحو املاضية، فإنك مع معرفتك للعامل هنا 
الذي هو الفعل، واملعمول فيه هو االسم الذي هو الفاعل، البد أن تستحضر عالمة الرفع؛ ففي املفرد 

عل ، وهذا مع الفألنه مثىن العالمة األلف؛ (ْيَدانِ َوقَاَم الَّ  )وهنا  (،زَْيدٌ ) -كما تقدم معنا-الضمة 
 وهذه أمور ظاهرة وإعراهبا واضح: (َدانِ يْ َويَ ُقوُم الَّ  )املاضي. 

 "قام" فعل ماٍض مبين على الفتح، ال حمل له من اإلعراب. 

 و"يقوم" فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم. 

 والزيدان يف املثالني فاعل مرفوع بالفعل، وعالمة رفعه األلف؛ ألنه مثىن. 

 (:ْيُدونَ الَّ   قَامَ وَ )مث جاءنا باجلمع، فقال: 

 قام" نفس اإلعراب، فعل ماٍض مبين على الفتح، ال حمل له من اإلعراب." 

و"الزيدون" هو الفاعل؛ لكنه هنا مجع، وهو مجع مذكٍر سامل، وعالمة الرفع فيه الواو؛ ألنه مجع مذكٍر  
 سامل.

 نفس األول؛ إال أنه غري الفعل.( ْيُدونَ َويَ ُقوُم الَّ  ) قال:

  .)ويقوم الرجال(هنا جاء به يف مجع التكسري،  قام الرجال(و ) 

 ع الفعل املاضي، وتقول: هنا جاء به يف املؤنث م )وقامت هٌَد(

 "قامت": هنا الفعل املاضي مبين على الفتح التصاله بتاء التأنيث، كما تقدم معنا.

 و"هنٌد": هذا هو الفاعل؛ لكن هنا جاء به يف باب املؤنث.  

 يف باب املضارع.)وتقوم هٌَد( 

 ، هذا مثله.(م اهلَدانُ قو )وت: وهذا يف املثىن املؤنث، (وقامت اهلَدانُ )
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 .(تقوم اهلَدات)و، وهذا يف مجع املؤنث السامل، ()وقامت اهلَداتُ  

 :-كما تعلمون  -كل األفعال؛ ألن النحو قياس   

 

 إمنا النحو قياس يتبع ** وبه يف كل أمٍر ينتفع

 

 . )وتقوم اهلَود(

 :)وقام أخوك(مث جاءنا باألمساء اخلمسة، ليذكرنا مبا مضى، 

 "قام": هو الفعل املاضي. 

و"أخوك": فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو؛ ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف  
 نفسه.  )ويقوم أخوك(إليه. 

 وما أشبه ذلك.  ،)ويقوم غالمي(جاء به مع املضاف هنا،  )وقام غالمي(

لفاعل. وهذه قيقة ا؛ ألنه أراد أن بيني لنا ح-رمحه هللا تعاىل-كل هذه األمثال على ما تقدم يف كالمه 
 األمساء الظاهرة واضحة.

 

الم العرب مبنية على هذه كعة العربية، وأكثر  ذلك، ذكر لنا الضمائر. والضمائر هذا من سى  بعد
 ا.الضمائر؛ ألَّنم يقصدون إىل االختصار. استعماهلم هلذا كثري جدً 

 يعين الذي يصلح أن يكون يف حمل رفع فاعل. )واملضمر اَْا عَر(قال: ف
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 قد تقدم معنا أن الضمائر كلها مبنية.

 ولفُظ مىا ُجرَّ كلفظِّ ما ُنصِّبْ ***  وكلُّ مضمٍر لُه البِّنىا َيىِّبْ 

 

 .-رمحه هللا تعاىل-يف قول ابن مالك كما 

له ونلخصه إذا جنم إن شاء هللافإذا عرفنا هذا، فإن باب الضمائر واسع يف العربية؛ ولكن لعلنا 
 . -تعاىل–إن شاء هللا تكلمنا على باب املعرفة والنكرة 

 (اَْا عَر) قال:

 ها بأفعاهلا.؟ هي اليت وصلى ما هي

 6(أراد التاء املضمومة الدالة على )... (ضربتُ ) فقال:

 :-رمحه هللا تعاىل-قلنا سنمشي على ترتيب املصنف 

 املؤنثة املخاطبة. :(ضربتِ )

 اجلمع، املخاطبني املذكر.:(ضربُتم)

 اجلمع املؤنث. :(ضربت)

 الغائب املفرد، املذكر. :(ضربَ )

  ة.املؤنث : الغائبة(ضربتْ )

  الغائبني. : املثىن(ضربا)
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 : اجلمع الغائبني.(ضربوا)

 : املؤنث الغائبني.(ضربنَ )

كيفية با متعلقا تصار؛ لكن بعد أن نأخذ ملخصً خالضمائر، سنرجع هلا بشيء من االهذه 
 الفاعل مع األفعال.  معرفة باب

، ال خترج إما عن متكلم، أو عن من أجل أن نتصورها تصورًا تاًماهذه الضمائر اليت ذكرها 
 تكون منفصلة.ا تكون متصلة و أو عن غائب؛ كما أَّنا أيضً  ،خماطب

 ا:نا عشرة ضمريً ، اثالضمائر املتصلة 
 نفسه. م" املفرد أو املفرد مع املعظ ِّ او "نى  "التاء"رفناها: اثنان منها، للمتكلم؛ وهي اليت ع 
 ،وهي:  ومخسة منها للمخاطب 

o " للمذكرضربتى التاء املفتوحة " 
o ضربتِّ مفرد املؤنث "والثاين: التاء املكسورة لل". 
o  تماكتبأو   "ضربتمامع امليم واأللف، تقول: " والثالث: التاء املضمومة، لكن". 
o  كتبتماملذكر " امليم يف مجعوالرابع: التاء املضمومة مع." 
o كتبنُتَّ " يف مجع املؤنث واخلامس: التاء املضمومة مع النون." 

ن و ديري -وهللا أعلم-ثال )الضرب(، كأَّنم وعرضنا عن "ضربنت"، والنحاة يغلب عليهم هذا امل
 ية الكاملة.شأنه ثقيل، فتعطيه األمه النحوأن أن ينبهوك على 

  وهي: ،سة للغائبمخو  
 ".ضربن"، و"ضربوا"وواو اجلماعة  "،ضربا"األلف  :واملثىن    ،وهي ،هو

 .ا، مث  يأيت معنا املنفصل الذي ال يُبدأ فيه بالكالمصل طبعً ت  هذا يف الضمري امل 

 .فعرفنا اآلن املتصل الذي سبق معنا الكالم عليه
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 :ا ملا يتعل ق مبعرفة الفاعل مع فعلهقلنا بأن نا سنأخذ ملخَّصً 

 .اا أو مضارعً ا أو ماضيً الفعل ال خيرج عن كونه كما سبق معنا من أن يكون أمرً  

أو  ،ارً ا مذك  وهذا اخلطاب أو الكالم ال خيرج عن ست  صور: أن يكون املتكل م أو املتكلَّم عنه مفردً  
 .ه الصورأو مجعا مؤن ثا، هذ ،ذك راا مأو مجعً  ،أو مثىن  مؤن ثا ،اأو مثىن  مذك رً  ،ا مؤن ثامفردً 

، "أنتى "قديره ا تا مسترتً ال ضمريً إال يكون الفاعل  اإلفراد املذّكرفإن ه يف حال  فعل أمرإذا كان الفعل 
ر وحيث ما تصر ف معك هذا الفعل مباشرة يتصو   "؛وقمْ  ،واكتبْ  ،اضربْ " :تقول ،يف كالم العرب كل ها

 ".أنتى "ا تقديره ا مسترتً إىل ذهنك أن  الفاعل يكون ضمريً 

الة هذه يكون يف احل ؛ل بفعلهيتص -الضمري-فإن  الفاعل  -اخلمسة الباقية اليت ذكرناها-هذا  اوما عد 
 :ا تقولور مذك

o  :فالفاعل هو ياء املخاطبة ،7﴾ اق ُْنيتِّ لِّرىبِّ كِّ  ﴿يف املفردة. 
o  قوما"تكون "األلف" ويف املثىن. 
o   قوموا"ويف اجلمع املذكر". 
o   نون اإلناث". يعين "قمن"ويف اجلمع املؤنث"  

 هذا هو الفاعل إذا كان الفعل فعل أمر.

اليت  حروف املضارعة-وأما مع املضارع، فممكن أن ينضبط أيًضا حبيث إنه إذا دخلت عليه الزوائد  
 :-سبقت معنا

o  :أن يبدأ باهلمزة، ففي هذه احلالة الفاعل يكون ضمريا مسترتا دائًما تقديره "أنا"، عندما تقول
 .ما الفاعل؟ على طول تقول الفاعل ضمري مسترت تقديره "أنا" "أقرأ" "،لمأتع" "أكتب"

o " :فالفاعل دائما ضمري مسترت تقديره "حنن": "نقرأ" "،نقوم""، نكتبوإذا كان مبدوًء بالنون. 
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o   فإنه ال تنضبط هنا القاعدة. -ومها احلرفان الباقيان-فإذا كان بالياء أو التاء 
 

فإذن هذا الباب مع الياء والتاء والفعل املاضي البد وأن تنظر فقد يكون ظاهرًا، قد يكون مضمرًا...  
 إىل آخر مما يتقرر عند النحوي.

اب مرفوعات " هذه أيًضا ال خترج عن كوَّنا يف بوايتنُ ضمائر الرفع املتصلة اخلمسة املشهورة اجملموعة يف "
ئب فاعل أو اسم كان، وأنا أذكر على كل حال مثل هذه الفوائد األمساء إما أن تكون فاعاًل أو نا

 اجملتمعة، وأنت عليك بعد ذلك التلخيص يف هذا كله.

 

 يف هذا الباب. -رمحه هللا تعاىل-فإذن هذا حمصَّل ما ذكره ابن آجرُّوم 

 "قوموا"و "قوما"و "قم"تقول  -كما سبق قبل قليل-األمر مع الضمائر ال يكون إال متصال 
 ... إخل."قمن"و"قومي"و

 ،8﴾احلْىقُّ  جىاءى  وىُقلْ ﴿كما سبق :   -تعاىل-هذا ما يتعلق بباب الفاعل وأمثلته كثرية: يف قوله 

نِّ  قىالى  ﴿ ... إىل آخر وهذه الكلمات أو األمور 11﴾ أىبُوُهمْ  قىالى  ﴿ ،10﴾ اْلُمخىلَُّفونى  فىرِّحى  ﴿ ،9﴾ رىُجالى
 اليت سبق بياَّنا. 

 اليت تعرب فاعاًل مخسة كما قلنا قبل قليل:وعرفنا أن الضمائر 

 "أنعمتى "أو  "أنعمتُ "تاء الفاعل:  ○
 "قلننون اإلناث: " ○

                                                           
 (81اإلسراء: )سورة 8
 (23)سورة املائدة: 9

   (81 :التوبة)سورة   10
 (94:يوسف)سورة  8
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 "يستغيثانألف االثنني: " ○
 "يتقون"واو اجلماعة:  ○
 12﴾ اللَّ هِّ  أىْمرِّ  مِّنْ  أىت ىْعجىبِّنيى  قىاُلوا ﴿ "تعجبني"ياء املخاطبة:  ○

 يف دروس. ولو أنا ذهبنا نأخذ كل شيء ما خلصنا من باب الفاعل

 

 :-رمحه هللا تعاىل-قال 

 الِفْعُل بَاُب اْلَمْفُعوِل ال ِذي ََلْ ُيَسم  فَاِعُلُه: وُهَو االسُم املَْرُفوُع ال ذي ََلْ يُْذَكْر معه فَاِعُلُه. فَِإْن َكانَ )
ِخرِه. َوُهَو َعَلى اا قَ ْبَل و لُُه َوفُِتَح مَ ِخرِِه، َوِإْن َكاَن ُمَضارًِعا ضُّم أَ او لُُه وَُكِسَر َما قَ ْبَل َماِضًيا ُضمًّ أَ 

. ِقْسَمْيِ ظَاِهٌر َوُمْضَمٌر. فَالظ اِهُر ََنَْو قَ ْوِلَك: ُضِرَب زَْيٌد وُيْضَرُب زيٌد ُوأْكرَِم َعْمٌرو وُيْكَرُم َعْمٌرو
ر َواْلُمْضَمرُ  َْ ، ُتَما َوُضرِبْ ُتْم وَضرِبْ ُت  ِت َوُضرِب ْ ََنَْو قَ ْوِلَك: ُضرِْبُت وُضرِبَا َوُضرِْبَت َوُضرِب اْْ ََا َع

 (َوُضِرَب وُضرَِبْت َوُضرِبَا َوُضرِبُوا َوُضرِْبنَ 

 

يف باب "نائب الفاعل" كما لقبه ابن مالك وسار عليه من بعده،  -رمحه هللا تعاىل-هذا أيًضا ما ذكره 
 ل" هذا أبعد االستعماالتوقال املتقدمون "الفعل الذي مل يسم فاعله" وقال آخرون "املبين للجهو 

 واالصطالحات.

وباب الفاعل هذا ُمتىعلَّقه باالستعمال البالغي عند العرب كثري جًدا، وأسباب حذف الفاعل كثرية جًدا 
 عند البالغيني. 

                                                           
 (73)سورة هود: 12
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واحلاصل من هذا أن العرب إذا حذفت الفاعل بسبب أو غرض معني، أقامت ُمقامه املفعول به   
ملة عندنا مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، وال تتكون مجلة نائب الفاعل إال وأعطته مجيع أحكامه؛ فاجل

 إذا كان يف األفعال مثل هذه، متعدية.

نسىانى  خىلىْقنىا لىقىدْ  ﴿: -تعاىل–فتقول مثاًل يف قوله    :13﴾اإْلِّ

" هذا فعل ماض مبين، و"نا" ضمري متصل يف حمل رفع فاعل.   "خىلىقى

 و"اإلنسان": مفعول به.

نسىانُ  ُخلِّقى ﴿: -تعاىل–يف قوله  هنا ُحذِّف الفاعل، وأُقِّيم املفعول به مقامه، وأعطيناه حكمه ، 14﴾ اإْلِّ
 بدل ما أن كان هناك )اإلنسان(، صار هنا )اإلنسان(؛ ألن اجلملة هنا مجلة: "ما مل يسم فاعله ".

 -اىلرمحه هللا تع-آجرُّوم  قلنا وهذا من مباحث علم البالغة، والذي يهم النحوي هنا هو ما ذكره ابن
 من أن الفاعل ُُيذف ويُقام املفعول به مقامه ويُعطى أحكامه.

رمحنا هللا -ولكنه بعد ذلك نبه على كيفية تغيري الفعل الذي يعرب عنه بأنه فعل مغري الصيغة فقال  
 :  ا ُضم أوله وُكسر آخره(فإن كان الفعل ماضيً ):  -وإياه

 "ُكتِّبى ماض؛ فضممنا أوله وكسرنا ما قبل الباء وهو األخري، ""، هذا فعل ُكتِّب الدرس" ،
 "، هذا إذا كان الفعل ماضيا. ُخلِّقى "،"قُتِّل"
  ُُيكتىب الدرس"، "ضرىبوإن كان مضارعا ُضمَّ أوله وفُتِّحى ما قبل آخره، تقول: "ي." 

                                                           
 (4 :البلد )سورة 13

 (37)سورة األنبياء: 14
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نسىانُ  ُخلِّقى  ﴿، 15﴾ قُتِّلى اخلىرَّاُصونى  ﴿على املثال األول، على الفعل املاضي:  -تعاىل–يف قوله   ،﴾ اإْلِّ
ْجرُِّمونى  ﴿ويف الفعل املضارع: 

ُ
ب " يف اآليتني نائب فاعل، ونائاخلىرَّاُصونى " و"اْلُمْجرُِّمونى ف     ؛16﴾ يُ ْعرىُف امل

 الفاعل من املرفوعات فحكمه الرفع، يعين أنه َيب أن يكون مرفوًعا.

 

 فالظاهر -مثلما ذكر يف الفاعل، أنه ينقسم إىل قسمني: ظاهر ومضمر.  -رمحه هللا تعاىل-مث ذكر لنا 
 "، فتقول:ُضرِّب زيدحنو قولك: "

 " هذا فعل ماض مغري الصيغة مبين على الفتح ال حمل له من االعراب.ُضرِّب" 

 آخره." نائب فاعل مرفوع بالفعل وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على زيدو" 

وعلى هذا فقس يف باب األمساء اخلمسة، يف باب املثىن، يف باب مجع التكسري، يف باب مجع املذكر  
 ".ُيكرىم عمرٌ " و"رٌ مْ ُأكرِّم عى السامل؛ وتنتبه ملسألة العالمة. وكذلك : "

 ".ُضرِّْبتُ واملضمر اثنا عشر حنو قولك : " -
النحويون ينظرون إىل اللفظ ما ينظرون إىل الذات، فعندهم التاء هو الفاعل يعين الذي هو يف حمل رفع  

، "ضربىا"و ،"ربنُتى ض"و ،"ربُتمضُ "، و"ربْتمىاضُ "، و"ربتِّ ضُ "و"، ُضرِّبىتى "، و"ُضرِّبىتْ "، و"ُضرِّبْ نىافاعل و"
 فهذه أيًضا كلها تقع نائب فاعل. "،ضرْبنى "و ،"ضربُوا"و

 

أنه إما أن يكون الضمري متصاًل، وإما أن يكون  -وكما سبق أيًضا-ونائب الفاعل على ما ذكر 
 منفصاًل، وعرفنا أكثره فيما يتعلق بباب الفاعل.

                                                           
 (10 )سورة الذاريات: 15
 (41:)سورة الرمحن 16



 شرح منت اآلجرومية الدرس التاسع للشيخ مصطفى مربم حفظه هللا

14 
 

 

هذان األسلوبان "الفاعل" و"نائب الفاعل"، مها اجلملتان الفعليتان عند العرب، باب الفاعل وباب 
 ها، وهي مجلة املبتدأ واخلرب، اليت تبدأ باسم.املفعول، وعندهم اجلملة االمسية بعد

 أيضا باب املبتدأ. -تعاىل-سنأخذ إن شاء هللا 

 

 بعد ذلك: -رمحه هللا-قال 

 :بَاُب اْلُمْبَتَدِأ َواْْلََبِ ) 

ْسُم اْلَمْرُفوُع اْلَعارِ  ْسُم اْلَمْرُفوعُ ُهوَ  ي ِمَن اْلَعَواِمِل الل ْفِظي ِة، َواْْلَبَ رُ اْلُمْبَتَدأُ ُهَو ااْلِ اْلُمْسَََد ِإلَْيِه، ََنْو   ااْلِ
َما  ظَاِهر َوُمْضَمر، فَالظ اِهرُ  قسمانقَاِئٌم، َوالَّ ْيداَن قَاِئَماِن، َوالَّ ْيُدوَن قَاِئُموَن. َواْلُمْبَتَدأُ  يِّدٌ َك: زَ قَ ْولِ 

ر َوِهي: أَنَا، َوَنَْ  ِذْكُرُه، َواْلُمْضَمرُ  َقد مَ ت َ  َْ ، ، َوأَنْ ُت ، َوُهَو، َوِهيَ ُن، َوأَْنَت، َوأَْنِت، َوأَنْ ُتَما، َوأَنْ ُتمْ اَْا َع
 َك: أَنَا قَاِئٌم، َوََنُْن قَاِئُموَن، َوَما َأِشْبُه َذِلَك.(َوُُهَا، َوُهْم، َوُهن ، ََنْو قَ ْولِ 

 

ع إليه؛ قد عرفه، مث رج؛ ألنه بعد ذلك سيذكر لنا "باب اخلرب"، وإن كان هذا ما ذكره يف باب املبتدأ
ْسُم اْلَمْرُفوعُ هُ  َواْْلَبَ رُ )لكن حنن سنتجاوز التعريف، ونؤخره إىل الكالم على باب اخلرب، وهو قوله:   َو ااْلِ

 (. اْلُمْسَََد ِإلَْيهِ 

تقدم معنا يف الكالم على العوامل أن العامل إما أن يكون لفظًيا، وإما أن يكون معنويًا؛  (،بَاُب اْلُمْبَتَدأِ )
 .( بَاُب اْلُمْبَتَدِأ َواْْلََبِ )وهذا من باب العامل املعنوي، فقال: 

 يُقال فيه ما قيل يف باب الفاعل، فال يكون فعاًل وال حرفًا.  ( ُهَو ااْلِْسمُ )قوله هنا 
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هذا وجوب صناعي عند النحويني، فال يكون منصوبًا، وال يكون جمرورًا؛ إال يف حال  (وعُ اْلَمْرفُ )وقوله: 
 خفض اللفظ، وهذا باب واسع شاسع.

قالوا: مبتدأ  معناه أن العامل فيه معنوي، وهلذا إذا أعربه النحويون (ي ِمَن اْلَعَواِمِل الل ْفِظي ةِ اْلَعارِ )وقوله:  
، وما هو االبتداء؟ قالوا: ما له إال هذا التعريف هذا الذي نستطيعه -لنا ولكم غفر هللا-مرفوع باالبتداء 

 فال يستطيعون التلفظ به، وال يستطيعون كتبه.

 "باب املبتدأ". -رمحه هللا تعاىل-هذا ظاهر، فإذن هذا ما عرف به املصنف  

ي ْرٌ  ﴿: -تعاىل–يف قول هللا   :17﴾ وىالصُّْلُح خى

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ،باالبتداء"الصلح": مبتدأ مرفوع 

 وعالمة رفعه أيًضا الضمة الظاهرة على آخره. -على الصحيح-": خرب مرفوع باملبتدأ و"خريٌ 

 واملقصود عندنا هنا هو املبتدأ. فإذن البد أن يكون االسم متصدرًا يف اجلملة:

 : 18﴾حمُّىمٌَّد رَُّسوُل اللَّ هِّ  ﴿

 املبتدأ.": هو "حممدٌ 

 "هللا" مضاف إليه.، وهنا مضاف. و"رسوُل": هو اخلربو

 

  ضرب لنا أمثلة على الظاهر أيًضا نوعها، فقال: -رمحه هللا  -واملصنف 
  .( قَاِئٌم، َوالَّ ْيداَن قَاِئَماِن، َوالَّ ْيُدوَن قَاِئُمونَ  يِّدٌ َك: زَ ََنْو قَ ْولِ )

 زيٌد مبتدأ، وقائٌم خربه.  :"قىائِّمٌ  ي ِّدٌ زى "
                                                           

 (128)سورة النساء: 17
 (29)سورة الفتح: 18
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 وعالمة رفعه األلف  ،وهنا مثىن ،: "الزيدان" هو املبتدأ"قىائِّمىانِّ  الزَّْيدان"وى 

 ألنه مجع. ؛وعالمة رفعه الواو ،: "الزيدون" هو املبتدأ هنا"الزَّْيُدونى قىائُِّمونى "وى 

 

  وهو الذي تقدم. (ظَاِهر)مث ذكر لنا أنواع املبتدأ، قال بأنه  –رمحه هللا تعاىل  -فنوع لنا 

 (ر َواْلُمْضَمرُ  ،َوُمْضَمر َْ  وهي اليت ذكرها، وكلها ضمائر منفصلة، كما هو واضح.  ،(اَْا َع
 " :وهو مستعمل للمتكلم وحده، أو للمعظِّم نفسه، أو للجماعة، تقول:" أَنَافاألول 
ون، يف حمل رفع منفصل مبين على السك"، فتقول يف إعرابه ضمري نا"، أين املبتدأ؟ املبتدأ هو "أأنا أتعلم"

 مبتدأ.

  :ملعظِّم ا ، املتكلم املفرد "أنا"، وحنن" املتكلمفسهنإما للمتكلم املعظِّم  هو "ََنْنُ "وكذلك الثاين
: -تعاىل–وله "، كما يف قحنن نكتب"، "حنن نتعلم، أو الذي خُيرب عن نفسه وعن غريه، تقول:"فسهن

  .19﴾ وىحنىُْن اْلوىارِّثُونى ﴿ 

 أنتى متعلِّم"، "أنتى جمتهدتقول:" "أَْنتَ " :والثالث." 
 متعلمة أىْنتِّ نفس اإلعراب: " هو "أَْنتِ "و" 
 متعلِّمان أَنْ ُتَما 
  ْنو متعلم أَنْ ُتم 
  َمتعلمات نْ ُت  أ 
  َمتعلِّم ُهو 
  َمتعلِّمة ِهي 
 متعلِّمان ُُهَا 
  ْمتعلمون ُهم 

                                                           
 (23)سورة احلجر: 19



 شرح منت اآلجرومية الدرس التاسع للشيخ مصطفى مربم حفظه هللا

17 
 

   متعلماتيف اجلمع  ُهن 
، حمل رفع مبتدأ على ما تقرر من كالم العرب مبتدأ، كلها تكون يفكل هذه الضمائر تصلح أن تكون 

 وكالم النحويني.

 

 سنكتفي. -تعاىل–هبذا القدر، إن شاء هللا 

 

۞۞۞۞ 

 

  

 املورد العذب الَّالل

 

 : -رمحه هللا تعاىل  -قال العالمة النجمي 

 

 ))احلموية (( :    قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرسالة اجلوابية املساة ب

 ىل هللا عليه وسملص رسوله يصفون هللا عز وجل  مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به مَّن))ومذهب السلف أ
ن ذلك فهو حق هللا به نفسه م وصف من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل ونعلم أن  ما

لم بكالمه ال سيما إذا كان املتكحيث مقصود املتكلم  من ليس فيه لغز وال أحاجي بل معناه يعرف
 لكذ وأفصح اخللق يف البيان والتعريف والد اللة واإلرشاد وهو سبحانه مع يقولبذلك أعلم اخللق مبا
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تيقن أن هللا له ذات فكما ن هأفعال ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه وصفاته وال يف ءليس كمثله شي
صفاته وال  ال يف ذاته وال يف ءوهو ليس كمثله شي حقيقة حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات

 الذي لكمالسبحانه مستحق ل هنقصا أو حدوثا فإن  هللا مرته عنه حقيقة، فإن أوجب وكلما .يف أفعاله
إىل  ثفتقار احملدالعدم وال سابقة ال غاية فوقه وميتنع عليه احلدوث ال متناع العدم عليه واستلزام احلدوث

فات السلف وسط بني التعطيل والتمثيل فال ميثلون ص ومذهب ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه ثحمد
ه رسوله ب ما ال ميثلون ذاته بذات خلقه وال ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفهخلقه ك هللا بصفات

وآياته وكل  عاىلويلحدون يف أمساء هللا ت فيعطلوا أمساءه احلسىن وصفاته العليا وُيرفوا الكلم عن مواضعه
 .جامع بني التعطيل والتمثيل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو

تلك  ما هو الالئق باملخلوق مث شرعوا يف نفي إال هموا من أمساء هللا وصفاتهمل يف مَّنأما املعطلون فإ 
 لمفهوموالتمثيل مثلوا أوال مث عطلوا أخريا وهذا تشبيه ومتثيل منهم ل التعطيل املفهومات، فقد مجعوا بني

من األمساء  سبحانه م وتعطيل ملا يستحقه هوهتأمسائه وصفاته باملفهوم من أمساء خلقه وصفا من
 .ها والصفات الالئقة به جل  وعال((

هل من أ علمائنا ومجيع : ))فنحن"كتاب التوحيد"يف إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية  وقال
بألسنتنا،  نثبت هلل ما أثبته هللا لنفسه نقر بذلك أنا امة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا :هتِّ احلجاز و 

 أن  نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من املخلوقني، عز ربنا عن أن نشبهه غري ونصدق ذلك بقلوبنا، من
 ((.املبطلون ز أن يكون كما قالهوجل  ربنا عن مقالة العاطلني، وع باملخلوقني،

واليدين والعني  وجهصفة ال إثبات باباً يف ذكر آيات وأخبار وردت يف "االعتقاد"البيهقي يف كتابه  وذكر
غدادي : قال اخلطيب البو  ا وال نكيفها((هبالصادق  خرب ا السمع لورودهتريق إثبا: ))وهذه صفات ط

السنن الصحاح، مذهب السلف رضوان هللا عليهم :  ا يف))أما الكالم يف الصفات : فإن ماروي منه
بته هللا سبحانه وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أث ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها . ا وإجراؤها علىهتإثبا
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 فخرجوا يف ذلك إىل ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إمنا هو سلوك . وحققها من املثبتني قوم،
  بني األمرين، ودين هللا تعاىل بني الغايل فيه واملقصر عنه. الطريقة املتوسطة

 له.وُيتذى يف ذلك حذوه ومثا واألصل يف هذا : أن الكالم يف الصفات فرع على الكالم يف الذات،
بات إثبات كيفية، فكذلك إث وجل إمنا هو إثبات وجود العز فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العاملني 

 .هوتكييف(( ا إثبات وجود ال إثبات حتديدصفاته إمنا هو 

 

 نقف على هذا ونكمل ما تبقى إن شاء هللا مما نقله الشيخ يف املستقبل.

 

 

 األسئلة
 

: ذكرمت أن "لن" تنفي احلدث وتقلب املضارع إىل احلال أو االستقبال؛ أليس الصواب أن ١السؤال 
ارع إىل زمن املضي، مل يقم، وباقي األدوات األربعة احلروف اليت هي "مل وملا و..." إخل تقلب املض

 ختلصه إىل االستقبال. 

 اجلواب: نعم، الظاهر هذا.

 

 : أحسن هللا إليكم، هل فتيات هو مجع تكسري أم مجع مؤنث سامل؟٢السؤال 

 ال؛ مجع مؤنث سامل. اجلواب:
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 يكسر يف اجلر ويف النصب معا ** وما بتا وألٍف قد مُجعا

  ومررت بفتيات.تقول رأيت فتيات، 

 

هل َيوز أن نأخذ باألسهل يف اإلعراب إذا اختلف  -وإليكم  -: يقول أحسن هللا إليكم ٣السؤال 
 النحويون؟

أنه كويف؛ حىت أنه صرح ب -رمحه هللا -اجلواب: ال بأس، نعم، هذه طريقة رضيها الشيخ ابن عثيمني 
و هو  هل هو التاء يف قولك: "مت" أو "متا"، أ وهلذا مل أذكر اخلالف يف هذه الليلة فيما يتعلق الضمري،

 كله كما هو قول الكوفيني. األمر سهل إن شاء هللا.

 

: هناك بعض الكلمات أشكلت علي هل هي أفعال أو ال، وكذلك إعراب بعض األفعال، ٤السؤال 
 فما تنصحنا؟

هف؟ ما أشكل ة الكاجلواب: يف ماذا تقصد؟ هل تقصد يف الواجب الذي كلفناكم به فيما يتعلق بسور 
 ﴿عليك، اتركه، واجعله فارًغا، أو راجع فيه كتب اإلعراب؛ لكن فيما يتعلق باملشكل مثل: "ينُشر"، 

 ، فمثل هذا ال بأس؛ لكن أنك تراجع كتب اإلعراب يف كل شيء غلط.20﴾ يىنُشْر لىُكْم رىبُُّكم مِّ ن رَّمْحىتِّهِّ 

 

َيب أن يكون هناك فاعل، سواء أكان هذا الفاعل : من املعلوم أن لكل فعٍل فاعل، أي ٥السؤال 
ظاهرًا أم مسترتًا، فهل هذا يتعدى املفعول به، أي َيب أن نبحث عن املفعول به، أم هو يقتصر على 

 الفاعل فقط؟

                                                           
 (16)سورة الكهف: 20
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 والثاين ما هو ضابط معرفة املفعول به املقدم، واخلرب املقدم، بوركتم، حنبكم يف هللا.

  

حدٍث  فاعل، وكل طويل، لكن القاعدة العقلية النحوية أن كل فعٍل البد له مناجلواب: وهللا السؤال 
البد له من حُمدِّث، وهذا الفاعل البد أن تبحث عنه، قد يكون متأخرًا، وقد يكون متقدًما، مثاًل يف 

 .21﴾بِّكىلِّمىاتٍ وىإِّذِّ ابْ ت ىلىٰى إِّبْ رىاهِّيمى رىبُُّه  ﴿: -تعاىل-قوله 

 الشاهد أن هذه األبواب هي أبواب يتوسع فيها النحويون يف الكتب املطولة. 

 

 : هل العطف يعترب من العوامل الداخلة على الفعل؟٦السؤال 

 يقم ويأكل مل" تقول: "مل يقم ومل يقعداجلواب: يعين هلُ تتبع املعطوف إليه، مثاًل عندما تقول: "
 قع يف األفعال، إن كنت تقصد هذا." إن هذا كله تعطيها حكم اجلزم، فيويشرب

 العلم عند هللا مبقصدك.

 

 بارك هللا فيكم ونفعنا هللا وإياكم بالعلم النافع.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 

۞۞۞۞ 
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